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 الملخص
في احتوت منطقة الجذور ان الشليك سويت شارلي وهابل وفستفل  ألصنافاجزاء مختلفة نتائج عزل الفطريات من  أظهرت

في المناطق الثالثة الجذور  عزلاعلى نسبة  Fusarium culmorumوكان للفطر  االصناف الثالثة على اكبر عدد من الفطريات
سوت للصنف الجذور في منطقة  %63.25و المداداتفي منطقة % 66.15هابلفي الصنف  والمدادات والتاج اذ بلغت نسبة العزل

في % 35.79و %  55.76 لتاجفي منطقة ا فستفلفي الصنف  Fusarium culmorumلفطر ا وجودنسبة كانت  في حين، شارلي
ظهر في % في منطقة المدادات و 38.60بنسبة  في الصنف سويت شارلي فظهر .Cylindrocarpon sppاما الفطر  .منطقة الجذور

منطقة الجذور  من% 23.60بنسبة  في الصنف فستفل عزل الفطر اعاله في حين% في منطقة التاج، 35.91الصنف هابل بنسبة 
 %9.70بنسبة  .Phytophthora sppوالفطر  %2.32نسبة اقل نسبة ظهور اذ بلغت ال  Alternaria alternataوكان للفطر 

 Stemphylium herbarumاما الصنف فستفل فظهر الفطر  على التوالي لصنفي الشليك سويت شارلي وهابل في منطقة المدادات،
لظهور بقية الفطريات المعزولة مع اختالف االصناف المدوسة من  واختلفت النسب المئوية% 3.47بلغت  باقل نسبة في منطقة الجذور
 نبات الشليك ومناطق العزل.

و  F. culmorumكفاءة تضادية عالية ضد الفطريات ب Trichoderma harzianumلمقاوم الحيوي الفطري تميز ا
Cylindrocarpon spp. و Bipolaris spp.  بلغت نسبة  في حين السلم الخماسي حسبلكل منهم   2اذ وصلت درجة التضاد الى

 ، اما اختبار القدرة التضادية للمقاوم البكتيريعلى التوالي % للفطريات الثالثة86% و 87.77% و 88.88التثبيط المئوية 
Pseudomonas aeruginosa بكتيري في نمو الفطريات الثالثة المدروسة وتفوقت المعاملة بالمقاوم الحيوي ال ا  معنوي ا  فاظهر تثبيط

اذ بلغت النسبة المئوية للتثبيط  .Bipolaris spp الفطرعلى وكذلك المقاوم الحيوي البكتيري  .Cylindrocarpon sppالفطر على 
/لتر ثبط معنويا  نمو الفطريات الثالثة وكانت 3سم5بتركيز  Azadirachtin النتائج ان المقاوم الكيمياوي دلتاخيرا   لكل منهم. 100%

 لفطرل% 21.87ن كانت اقل نسبة تثبيط ي% في ح80اذ بلغت نسبة التثبيط  .Cylindrocarpon sppالفطر  علىتثبيط اعلى نسبة 
F. culmorum. 

 
، Fusarium culmorum ،Cylindrocarpon spp. ،Bipolaris spp. ،Trichoderma harzianumشلليك، الكلمات الدالة : 

Pseudomonas aerogenosa ، Azadarachtin. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

Results of isolated fungi from seedlings of three Strawberry varieties Sweet Charlie, Hapil and 

Festival showed that the root zone in the three varieties contained the largest number of fungi. The 

fungus F. culmorum was the highest existence in three areas roots and runners and crown. The isolation 

percentage was 66.15% in the runners zone  of  Hapil  and 36.15 % in the root of Sweet Charlie, while 

the existence percentage of the fungus above was 55.76% in the crown area and 35.79% in the root 

zone of Festival, while the fungi Cylindrocarpon spp. appeared at 38.60 % in runners of  sweet charlie 

and 35.91% in the root of Hapil, while fungus isolated from  Festival in 23.60% in root zone, and the 

lowest rate was in fungus A. alternata in the root of sweet charlie with 2.32% and the fungus 

Phytophthora spp. in Hapil. In Festival fungi St. herbarum appeared lowest ratio 3.47 % in the root, the 

different percentages for the isolation of the fungi differed with the differentiation of  varieties studies 

of  Strawberry plant and isolation areas.  

The testing biological agent Trichoderma harzianum Indicates that his high efficiency against 

fungi F. culmorum and Cylindrocarpon spp. and  Bipolaris spp. its degree antagonistic to 2, 2 and 2  

respectively. Inhibition percentage was 88.88% and 87.77 % and 86%, respectively, for three fungi. For 

ability of bacterial biological agent Pseudomonas aeruginosa showed significant inhibition to the 

growth of three fungi. The study of  the bacterial biological agent and fungus Cylindrocarpon spp. 

showed significant inhibition as well as bacterial biological agent and fungus Bipolaris spp. with 

inhibition percentage 100%  

Finally the results showed that the fungicides Azadirachtin  in concentration 5cm
3
/liter 

inhibited significantly the growth of three fungi, and the highest percentage inhibition was with the 

treatment of fungicides and fungi Cylindrocarpon spp. with inhibition percentage 80 % while the 

lowest percentage of inhibition was 21.87% in Fungi F. culmorum. 

 

Keywords: Fragaria x ananassa Duch, Fusarium culmorum, Cylindrocarpon spp, Bipolaris spp., 

Trichoderma harzianum, Pseudomonas aerogenosa, Azadarachtin. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدمة
تعد المسببات المرضية الفطرية المستوطنة في التربة من اكثر الفطريات ضررا   للمحاصيل الزراعية ويسبب معظمها امراض 

كنت من تدمير المجموع الجلذري ومما يزيد من تعفن البذور والجذور، وتظهر اعراضها على المجموع الخضري بعدما تكون قد تم
على نوعية المحاصيل وكميتها وتمتاز بسرعة نموها  خطورتها أنها تصيب النباتات في مراحل مختلفة من نموها وينعكس ذلك سلبا  

 ,.Mehrotra et al) كم هائل من الوحدات اللقاحية الناشرة لإلصابة وتلك المقاومة للظروف البيئية الصعبلة إنتاج ومقدرتها على

1997; Farr et al., 1995 and  Brent and Holloman, 1998) ومما زاد من خطورتها طبيعتها التطفلية االختيارية ومداها .
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إن إدارة المسببات المرضية المستوطنة في التربة أحد أهم التحديات التي تواجه برامج الزراعة  (.(Agrios, 2005 العائلي الواسع
إذ تصيب  هذه المسببات لما تملكه من مميزات ساعدتها في البقاء والمنافسة وتعد الفطريات احد أهم ،للمحاصيل الزراعية الحديثة

 (.Gray and Smith, 2005)المسببات المرضية الفطرية جميع االجزاء النباتية وتسبب خسائر اقتصادية كبيرة 
تاج الشليك، على الرغم من ان أمراض التاج والجذر من أهم العوامل موت نباتات الشليك تحديا خطيرا إلن أوانخفاض  ديع

مسببات األمراض الرئيسية من مسببات األمراض الفطرية. ان  ال يعرف إال القليل عن ما يرتبط بهاو  المحددة خاصة في موسم اإلنتاج
 Fusarium oxysporum ،Cylindrocarpon destructans ،Phomaالمرتبطة مع التاج والجذور من الشليك هي فطريات 

exigua ،Gnomonia fructicola ،Phytophthora cactorum ،Pythium ultimum وMacrophomina phaseolina .
٪، على 12.0٪ و 11.8ن الجذور بنسبة م F. oxysporumو  C. destructansالفطر باإلضافة الى عزل التيجان، اذ وجدت في 

لتحقيق في مكونات التربة الميكروبية التي تسبب تعفن جذور الشليك االسود لأجريت عدة دراسات ، (Fang et al., 2011التوالي )
وغيرها.  Pestalotia longisetaو  F. solani.و  Fusarium oxysporumوالفطر   Cylindrocarpon destructansوهي  

٪ من Cylindrocarpon destructans  60يع ومثل الفطر زادت وتيرة االستعمار الجذري لنباتات الشليك بقوة من الخريف إلى الرب
 (Tewoldemedhin et al., 2011الفطريات الممرضة )

 ماه المنقولة بالتربة مختلف أنحاء والية كاليفورنيا ارتبط مع ظهور اثنين من الفطريات فيأن تدهور صفات نباتات الشليك 
Macrophomina phaseolina  وفطرFusarium oxysporum. باإلضافة  ذبول االوراق و االعراض تقزم النبات وتتضمن

النباتات تنهار في  اال ان االوراق القديمة، على الرغم من ان األوراق المركزية غالبا ما تبقى خضراء وعلى قيد الحياة وتلفتجفيف ل
باللون البني الداكن إلى اللون البرتقالي جان عند قطع التياألوعية الخشبية الناقلة ونسيج القشرة  ويالحظ تلوننهاية المطاف وتموت، 

كبيرة جدا ويبدو أنها تنتشر من منطقة االصابة  ا  البني. في المواقع التي حدث فيها المرض ألكثر من موسم واحد، يمكن أن تكون بقع
خالل موسم و  Phytophthora و Colletotrichumاالولية. هذه األنماط تتفق مع اعراض انتشار مسببات األمراض المعروفة مثل 

كان الفطر  في حينطوال الموسم   CamarilloوOxnard و  Venturaقعامن مو  Fusariumتم عزل الفطر  2009-2008النمو 
Macrophomina   من النباتات التي تعاني من التراجع في النمو في موقعي  معزوال Santa Maria االول والثاني وأثناء انخفاض

تم الحصول على عزالت من الفطر المسبب آلفات االوراق من اصناف الشليك  . Ventura  (Béatrice et al., 2010) الموسم في 
Camarosa و Oso Grande و Sweet Charlieساو باولو البرازيل وهي جنس  فيPestalotiopsis  وخاصة النوع

Pestalotiopsis longisetula (Camili Elisangela et al., 2002; Neri and Savini, 2006).  عزل تهدف الدراسة الى
 وتشخيص الفطريات المصاحبة لشتالت اصناف الشليك ودراسة تأثير المقاومات الحيوية والكيمياوية عليها في المختبر.

 
 المواد وطرائق العمل

 العزل والتشخيص
 Hapilهابل و  Sweet charliالصنف سويت شارلي  تم عزل الفطريات من ثالثة اصناف من نبات الشليك المصابة وهي

 14المزروعة في الظلة الخشبية التابعة لقسم البستنة وهندسة الحدائق/ كلية الزراعة والغابات جامعة الموصل بواقع   Fistavil فستفلو 
إلزالة  بالماء الجاري هاومن ثالثة مناطق من الشتلة هي الجذور والمدادات والتاج وذلك بغسل كل صنف مأخوذة بشكل عشوائيلشتلة 

دقائق  % لمدة ثالث1بتركز  (NaOCl)سم وغمرت بمحلول هايبوكلورايت الصوديوم  1قطعت الى اجزاء بطول  بعدهااألتربة العالقة 
 ملغم/لتر 0.05بتركيز  Chloramphenicol( مضافا  اليه المضاد الحيوي PDA) Potato Dextrose Agarوزرعت على وسط 
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ثم شخصت بفحصها  (Agrios ،2005) م لمدة اسبوع28ºضع مقلوب في حاضنة بدرجة حرارة حضنت االطباق بو وبخمس مكررات، 
 Smith, 1971; Nelson et al., 1983; de) ة المعتمدةيفيحسب المفاتيح التصنمجهريا  للتعرف على صفات الغزل الفطري واالبواغ 

Hoog and Gaurro, 1995; Pitt and Hocking, 2007). ت المدروسة بتقنية البوغ المفرد تم تنقية الفطرياSingle spore 

technique  مل ماء مقطر معقم واستمر التخفيف حتى تراوح عدد  10سم من المستعمرة الفطرية مع  0.5وذلك بمزج عينة قطرها
بق يحتوي مل من العالق البوغي ونشر على سطح ط 0.5( بعدها اخذ X 10بوغ/حقل مجهري )عند قوة تكبير 10 – 1االبواغ بين 

0% اكار وماء، حضنت االطباق الملقحة بالفطريات في الحاضنة بدرجة حرارة 2على وسط مكون من 
ساعة نقلت بعدها  48م لمدة 28

 .(1983واخرون،  Nelsonجديد بواسطة ابرة تلقيح معقمة ) PDAالمستعمرات الفطرية الناتجة عن نمو البوغ  الواحد الى وسط 
 ة الزجاجيةتقنية الزرع على الشريح

 تم اجراء هذه التقنية لمالحظة الغزل الفطري وترتيب سالسل االبواغ للعزالت الفطرية باستخدام المجهر الضوئي كاالتي :
( ثم اخذت قطعة V shape) Vوضعت شريحة زجاجية معقمة داخل طبق بتري زجاجي فارغ ومعقم فوق انبوبة زجاجية بشكل الحرف  -1

 ووضعت على سطح الشريحة. PDAملم من وسط  2 – 1بسمك  رقيقة مربعة او مستطيلة
لقحت قطعة االكار من الطرفين المتقابلين بطريقة الوخز، ووضع فوقها غطاء الشريحة المعقم ثم رطب الطبق بوضع قطعة قطن معقمة  -2

 ومبللة بالماء المقطر المعقم في الطبق.
 ايام. 7 – 5م لمدة 28ºحضن الطبق الحاوي على الشريحة في درجة حرارة  -3
 (.2012)الفيل،  X 40و X 10و 4Xتم فحص الشريحة بالمجهر الضوئي تحت العدسة الصغرى بقوة  -4

 حساب النسبة المئوية لظهور الفطريات
 تم حساب النسبة المئوية لظهور الفطريات حسب المعادلة التالية :

 
 

 X 100لللللللللللللل        النسبة المئوية للظهور =
 
 

 ضد الفطريات الممرضة مختبريا   T. harzianumاختبار القدرة التضادية للمقاوم الحيوي الفطري 
من قسم وقايلة النبلات، كليلة الزراعلة والغابلات، جامعلة )الذي تم الحصول عليه T. harzianum اختبرت القدرة التضادية للفطر 

بالزراعلة  (ا  فطريل ا  حيويل ا  مقاوملبوصلفه نشليط للعزللة اسلتخدم للحصول على غزل فطلري  PDAالموصل بشكل مسحوق زرع على وسط 
  .Cylindrocarpon sppو .Bipolaris sppو  F. culmorumالمزدوجلة للمقلاوم الحيلوي ملع أي ملن الفطريلات الثالثلة الممرضلة 

معي إللى نصلفين، وذلللك ( مقسللم ملن قاعدتله الخارجيللة بواسلطة قللم شللPDA) سلم حاويلة علللى الوسلط الغلذائي 9فلي اطبلاق بتلري بقطللر 
 7سم في النصف األول مع قرص مماثل ملن مسلتعمرة الفطريلات الممرضلة بعملر  0.5بوضع قرص من مستعمرة المقاوم الحيوي بقطر 

سللم وبواقللع خمللس  4ث يالمللس الغللزل الفطللر سللطح الوسللط الغللذائي والمسللافة الفاصلللة بللين القرصللين يللحبايللام لكللل منهللا وبشللكل مقلللوب 
ممرض أما أطبلاق المقارنلة فقلد لقلح الطبلق بلالفطر المملرض والمقلاوم الحيلوي كللو عللى حلدة وتلرك نصلف الثلاني ملن  مكررات لكل فطر

م درجلة التضلاد حسلب سللم التقيليس الخماسلي لكلل ملن ي، تلم تقلو م28ºدون تلقيح، سجلت النتائج بعد اسلبوع ملن التحضلين بدرجلة حلرارة 
Bell ( إذ تمثل محاوره :1982وآخرون ) 

 لفطر في العيناتعدد مرات ظهور ا
                                            

   عدد العينات الكلي     
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 مو الفطر المقاوم يغطي الطبق دون نمو الفطر الممرض.ن -1
 .نمو الفطر المقاوم يغطي ثلثي الطبق والثلث الباقي لنمو الفطر الممرض -2
 نمو الفطر المقاوم يغطي نصف الطبق ويغطي الفطر الممرض النصف اآلخر وعدم وجود منطقة فاصلة بينهما. -3
 الفطر الممرض يغطي الثلثين.نمو الفطر المقاوم يغطي ثلث المساحة و  -4
 الفطر المقاوم ال ينمو ويغطي الفطر الممرض الطبق بالكامل. -5

أو اقللل مللع الفطريللات الممرضللة. وقللد تللم حسللاب النسللبة المئويللة  2ويكللون المقللاوم الحيللوي فعللاال  عنللدما تكللون قدرتلله التضللادية 
 للتثبيط لكل فطر حسب المعادلة اآلتية :

 

يط=النسبة المئوية للتثب  
قطر مستعمرة المعاملة -قطر المستعمرة في معاملة المقارنة   

X 100 
 قطر المستعمرة في معاملة المقارنة

 
 ضد الفطريات الممرضة مختبريا   P. aeruginosaاختبار القدرة التضادية للمقاوم الحيوي البكتيري 
بعمل خطين متوازيين من  PDAالحاوية على وسط  لقحت اطباق البتري( اذ 2012اتبعت الطريقة المذكورة في )الجبوري، 

من بنك السالالت البكتيرية في قسم علوم  P. aeruginosaتم الحصول على عزلة البكتريا ) P. aeruginosa المعلق البكتيري
امي على وسط المرق الن (بعد اجراء اختبار استهالك الكايتين ا  حيوي ا  مقاوم ابوصفهكلية العلوم جامعة الموصل واستخدمت  الحياة/

X 5 1بتركيز  ساعة على جانبي طبق بتري 24م لمدة 37ºبدرجة حرارة  Nutrient Brothالمغذي 
 5البعد بينهما  3 خلية /سم 10

       سم تم اخذها من حواف مزارع حديثة العمر للفطريات الممرضة  0.5وضعت اقراص بقطر  Loopباستخدام عروة معقمة  سم
F. culmorum  وBipolaris  spp.  وCylindrocarpon  spp.  في مركز الطبق بواقع خمس مكررات لكل فطر وحضنت

0االطباق بدرجة حرارة 
م، سجلت النتائج عند امتالء اطباق المقارنة )بدون التلقيح بالبكتريا( بالنمو الفطري وذلك بحساب قياس 28

 معادلة:قطرين متعامدين ومنها حساب النسبة المئوية للتثبيط من ال
 

= النسبة المئوية للتثبيط  
متوسط قطر مستعمرة         معاملة      –متوسط قطر المستعمرة في 

 X   100 المقارنة                     المعاملة
 متوسط قطر المستعمرة في معاملة المقارنة

 

 
 مرضة مختبريا  ضد الفطريات الم Azadirachtinاختبار القدرة التضادية للمقاوم الكيمياوي 
في نمو الغزل الفطري للفطريات الممرضة لشتالت اصناف الشليك سويت  Azadirachtinاختبر تأثير المقاوم الكيمياوي 

وذلك  .Cylindrocarpon sppو  .Bipolaris sppو  Fusarium culmorumمل/لتر وهي  5شارلي وهابل وفستفيل بتركيز 
سم، لقحت االطباق في مركزها  9المعقم قبل تصلبه وزعت في اطباق بتري بقطر  PDAذائي بمزج المقاوم الكيمياوي مع الوسط الغ

الخالي من  PDAسم مأخوذ من حافة مزرعة فطرية بعمر اسبوع واحد، لقحت معاملة المقارنة بالفطريات على وسط  0.5بقرص قطره 
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م لحين امتالء طبق المقارنة، تم اخذ النتائج بحساب 28ºالمقاوم الكيمياوي، حضنت االطباق بوضع مقلوب في حاضنة بدرجة حرارة 
 متوسط قياس قطريين متعامدين لكل مزرعة فطرية واشتملت كل معاملة على خمس مكررات لكل فطر كل مكرر طبق واحد.
الحدود عنلد نفذت التجربة وفق التصميم العشوائي الكامل. حللت النتائج إحصائيا وقورنت المتوسطات حسب اختبار دنكن متعدد 

 (.1980الراوي وخلف اهلل، ) 0.05مستوى احتمال 
 

 والمناقشة النتائج
الفطريات المعزولة ونسب ظهورها من المناطق الثالثة )الجذور والمدادات والتاج( من شتالت اصناف الشليك  (1بين الجدول )ي

االصابة عند استخدام نسب مئوية مختلفة اذ زادت نسبة الثالثة سويت شارلي وهابل وفستفل، وبين ظهور مستعمرات لفطريات متعددة وب
ولالصناف الثالثة،  كافة لعزلالمختلفة ل مناطقالبقية الفطريات من  نع .Cylindrocarpon sppو  F. culmorumالفطرين 

 F. solani% يليه الفطر 63.25بلغت عزل في حالة الصنف سويت شارلي من منطقة الجذور نسبة  F. culmorumواظهر الفطر 
 7.30بنسبة  Fusarium oxysporum% ثم الفطر 7.90بنسبة ظهور بلغت  Rhizoctonia solani% ثم الفطر 11.60بنسبة 
اعلى نسبة مئوية للظهور في منطقة المدادات والتاج  F. culmorum%، كذلك كان للفطر 4.65بنسبة  A. alternata الفطر  واخيرا  
% في منطقة 38.60 للعزلاذ بلغت النسبة المئوية  .Cylindrocarpon sppالي يليه الفطر % على التو 70.00% و 41.26بلغت 

اذ بلغت نسبة  A. alternata% في منطقة التاج وكان اقل الفطريات ظهورا  في منطقة المدادات هو الفطر 30.00المدادات و 
% واخيرا  ظهر 8.37بنسبة ظهور  .Fusarium spp% ثم الفطر 4.65بنسبة ظهور  .Pythium spp% والفطر 2.32 الظهور
 %.4.80في منطقة المدادات بنسبة   R. solaniالفطر 

% يليه الفطر 27.48مئوية في منطقة الجذور بلغت  عزلاعلى نسبة   F. culmorumبالنسبة للصنف هابل كان للفطر 
Cylindrocarpon spp.  ثم الفطر 26.22بنسبة ظهور مئوية بلغت %R. solani    و 10.40بنسبة %A. alternata  بنسبة

 Stemphylium herbarumو  .Phytophthora sppو  .Fusarium spp% في حين بلغت النسبة المئوية للفطريات 18.10
% ثم F. culmorum 66.15% على التوالي، اما منطقة المدادات فقد بلغت النسبة المئوية الفطر 8.00% و 9.70% و 10.10
 .F% وبلغت النسبة المئوية للفطريات 12.70بنسبة  F. oxysporum% يليه الفطر  20.11 بنسبة .Bipolaris sppالفطر 

solani 1.04  منطقة التاج الفطريات تواجدت في %، في حينF. culmorum و Cylindrocarpon spp.  وF. oxysporum 
 توالي.% على ال10.25% و 11.12% و 35.91% و 42.72بنسبة ظهور   R. solaniو 

% يليه الفطر 35.79بنسبة  F. culmorumفي حين ان العزل من منطقة الجذور لصنف الشليك فستفل بين ظهور الفطر 
Cylindrocarpon spp.  والفطرBipolaris spp.  على التوالي وتشابه الفطران 10.93% و 23.60بنسبة %R. solani  و F. 

oxysporum  الفطر  كانا في حين % لكل منهم8.62بلغت  تواجدبنسبةF. solani واحتل الفطر4.97 بنسبة % St. herbarum 
 %.3.47اقل نسبة ظهور مئوية بلغت 

% وكذلك في منطقة التاج 50.51على بقية الفطريات في منطقة المدادات اذ بلغت  F. culmorumزادت نسبة ظهور الفطر 
% على التوالي في منطقتي 19.10% و 18.11بنسبة مئوية بلغت  F. oxysporum% يليه الفطر 55.76نسبة المئوية الاذ بلغت 

% على التوالي في منطقة المدادات 5.56% و 13.38نسبة ب .Pythium sppو  F. solaniالمدادات والتاج واخيرا  ظهر الفطران 
 % في منطقة التاج.25.14نسبة مئوية بلغت   .Bipolaris sppالفطر  عزلو 

سبب تعديد من العوامل الممرضة الرئيسية في جميع أنحاء العالم ويعد مرض تعفن الجذور والتاج المتصاب نباتات الشليك بال
، (Xiao et al., 2004في والية فلوريدا ) gloeosporioides Colletotrichum، وخاصة Colletotrichumعن الفطريات 
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Phytophthora cactorum ،Phytophthora spp.  وVerticillium .(Takahash et al., 2003; Schaart et al., 2004; 

Wang et al., 2004; Denoyes-Rothan et al., 2005; Hoffman et al., 2006 and) . يشكل مرض الذبول المتسبب عن
 وتصاب جذور النباتات من التربة ويخترق ،الشليكقيدا رئيسيا إلنتاج  Verticilium dahlia و Fusarium oxysporumالفطرين 

(، Matuo et al., 1980وقد تنتقل االصابة من الشتالت االم عن طريق المدادات ) (Berg et al., 2005انسجة الخشب ) فطرال
 pendula ananassaالنخرة الجذعية على شتالت الشليك  اآلفاتمن  cactorum Phytophthoraسالالت الفطر  وقد تم عزل
Fragaria  التي تعاني من تعفن التاج(Jarkko et al., 2000واظهرت االختبارات ان سالالت الفطر التي تسبب تعفن التاج .)  في

الحافظة البيضية اقطار  يسالالت الفطر ف عزالتبين  اختالفات اذ كان هناكمختلفة بين امريكا الشمالية واوربا  شتالت الشليك
(Oogonia) ( واالبواغ البيضيةOospores) للصص وهذا يعني وجود اتجاه نحو التخ( مضيفLilja et al., 2009 اذ تم عزل .)

 ,.RNA (Bhat et alو  DNA فورنيا واثبت اختالفات في الحمض النووي الجينييمن الشليك في كال P. cactorumعزلة من  86

2006). 
الجلذر ملن أهلم ، عللى اللرغم ملن ان أملراض التلاج و العلالمانخفلاض او ملوت نباتلات الشلليك تحلديا خطيلرا إلنتلاج الشلليك فلي  ديع

العوامل المحددة خاصة في موسم اإلنتاج، ال يعرف إال القليل علن ملا يلرتبط بهلا ملن مسلببات األملراض الفطريلة. ان مسلببات األملراض 
، Fusarium oxysporum  ،Cylindrocarpon destructansالرئيسللية المرتبطللة مللع التللاج والجللذور مللن الشللليك هللي فطريللات 

Phoma exigua ،Gnomonia fructicola  ،Phytophthora cactorum ،Pythium ultimum وMacrophomina 

phaseolina عزللت فلي معظلم األحيلان ملن التيجلان، والفطلر .C. destructans  وF. oxysporum  ن ملعلزل فلي معظلم األحيلان
في مكونات التربة الميكروبية التلي  دراسات لتحقيقأجريت عدة ، (Fang et al., 2011٪ على التوالي )12.0٪ و 11.8الجذور بنسبة 

. و F. solaniو  Fusarium oxysporumوالفطلر   Cylindrocarpon destructansوهلي   األسلودتسلبب تعفلن جلذور الشلليك 
Pestalotia longiseta  وغيرهللللا. زادت وتيللللرة االسللللتعمار الجللللذري لنباتللللات الشللللليك بقللللوة مللللن الخريللللف إلللللى الربيللللع ومثللللل الفطللللر

Cylindrocarpon destructans 60 من الفطريات الممرضة ٪            (Tewoldemedhin et al., 2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مختلفة لثالثة اصناف من الشليك مناطقالفطريات المعزولة ونسب ظهورها من :  1جدول ال

 % للظهور المعزولة الفطريات منطقة العزل الصنف
 Fusarium oxysporum 7.30 الجذور سويت شارلي

F. solani 11.60 
Fusarium spp. 5.30 
F. culmorum 63.25 
R. solani 7.9 
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Alternaria alternata 4.65 
 Fusarium spp. 8.37 المدادات

F. culmorum 41.26 

Pythium spp. 4.65 

Cylindrocarpon spp. 38.60 
A. alternate 2.32 
R. solani 4.8 

 Cylindrocarpon spp. 45.00 جالتا
F. culmorum 55.00 

 Stemphylium herbarum 8.00 الجذور هابل
R. solani 10.4 
Fusarium spp. 10.10 
Phytophthora spp. 9.70 
F. culmorum 27.48 
Cylindrocarpon spp. 26.22 
A. alternata 8.10 

 F. solani 1.04 المدادات
F. oxysporum 12.70 
F. culmorum 66.15 
Bipolaris spp. 20.11 

 R. solani 10.25 التاج
Cylindrocarpon spp. 35.91 
F. oxysporum 11.12 
F. culmorum 42.72 

 St. herbarum 3.47 الجذور فستفل
Bipolaris  spp. 10.93 
R. solani 8.62 
F. culmorum 35.79 
F. oxysporum 8.62 
F. solani 4.97 
Cylindrocarpon spp. 23.60 
Pythium spp. 4.00 

 F. oxysporum 18.11 المدادات
F. solani 13.38 
Pythium spp. 5.56 
F. culmorum 50.51 
R. solani 12.44 

 Bipolaris spp. 25.14 التاج
F. culmorum 55.76 
F. oxysporum 19.10 

 
 مختبريا   PDAضد الفطريات الممرضة على الوسط الزرعي  T.harzianumالحيوي الفطري  لمقاوملاختبار القدرة التضادية 

 كفاءة تضادية عالية ضد الفطريات T.harzianumر نتائج االختبار ان للمقاوم الحيوي يتش
 F. culmorum و Cylindrocarpon spp. و Bipolaris spp.  لغت نسبة التثبيط اذ ب لكل فطر 2أذ وصلت درجة التضاد

( أن 1986) Chetو Elad، ولقد ذكر (2)الجدول % للفطريات الثالثة المدروسة على التوالي 86% و87.77% و 88.88المئوية 
 إفرازطريات الُمْمِرَضة أو تعود الى االستعمار السطحي لهايفات الفطر وأختراقُه لهايفات الف T. harzianumالقدرة التضادية للفطر 

ومن المعروف ان هذا الفطر ينتج العديد من المضادات الحيوية  (.El-Farnawany and Shama, 1996) مضادات حياتية
 . وأمكن مقاومة ذبول القطن المتسبب عن الفطر Harzianolideو HarzianumAو Trichodermolو  Trichoderminمثل 
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.oxysporumf.sp. vasinvectum  وذلك بمعاملة البذور بأبواغ الفطرT. harzianum  وكذلك في مكافحة موت البادرات المتسبب
(. وتنسجم 2003 ،واخرون)العروسي  f.sp.carthami F.oxysporumو  Sclerotium rolfsiiو   R. solani عن الفطريات

 F.oxysporumكفاءة تضادية عالية ضد الفطر  T. harzianum( في ان لعزالت الفطر 2008النتائج مع ما توصلت اليه الدجيلي )
فضال  عن قدرة عامل المكافحة  .لكل فطر معزول من نباتات الجعفري وشعر البنات والقرنفل 3/2و3/1و3/1أذ وصلت درجة التضاد 

  Chitinaseو  Lipaseو  Proteaseو  B-1.3-glucanaseاإلحيائية في إنتاج إنزيمات محللة لجدران خاليا الممرض كأنزيمات 
وتتفق هذه النتائج مع العديد من  فضال عن تجمع والتصاق أبواغ عامل المكافحة اإلحيائية على الغزل الفطري للممرض محللة إياه.

في تثبيط نمو الفطريات الممرضة للنبات ومن أهم  .Trichoderma spp  الدراسات التي أشارت إلى  كفاءة راشح  مزرعة الفطر
و  Pachybasin الضدية  هي إفرازه للعديد من المواد المثبطة لنمو الفطريات الممرضة مثل  أنتاج  المضادات الحيوية أسباب القدرة

Alamethacin  وViriden و Diketopiperazines وTrichorzianinse وTrichodermin  وGliotoxin و 
Sesquiterpenes   وPyrone – Alpha -6-Pentyl  وPeptaibols  وAlkypyrones و Isomitriles  وAcetaldehyde  

(Kucuk and Kivane, 2004وقد يعود  التأثير التثبيطي أيضا  لعزالت الفطر .) Trichoderma spp.  في احد جوانبه إلى  إنتاج
 (.Stefanova et al., 1999) مركبات متطايرة كاألسترات والكحوالت التي لها فعل كابح  للعديد من الفطريات الممرضة للنبات

المعزولة من جذور   B. sorokinianaو  F.culmorum( إن أعلى نسبة تثبيط لنمو الفطريات الممرضة 2011) واثبتت الراشدي
 % على التوالي.15.2% و 13.4بنسبتي  T. harzianum الحنطة تسبب به العامل اإلحيائي

 

   PDAالفطريات الممرضة على الوسط الزرعي  ضد T. harzianumالفطري لحيوي اختبار القدرة التضادية للمقاوم ا:  2الجدول               

            . 
 % للتثبيط *  )سم( متوسط قطر منطقة التثبيط الفطريات الممرضة

 ب 0 8.0 المقارنة
F. culmorum 0.88 88.88 أ 

Cylindrocarpon spp. 0.87 87.77 أ 
Bipolaris spp. 0.86 86.00 أ 

  0.05س بينها فرق معنوي حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال يالتي تشترك بحرف ابجدي واحد لالقيم. 
 

ضد الفطريات الممرضة على الوسط الزرعي  Pseudomonas aeruginosaالحيوي البكتيري  للمقاوماختبار القدرة التضادية 
PDA   مختبريا 

لثالثة ا تثبيط معنوي في نمو الفطرياتإلى عامل مكافحة إحيائية أدى ك P. aeruginosaأن استخدام بكتريا  اظهرت النتائج 
مزروعة على الوسط الزرعي  .Bipolaris spp و .Cylindrocarpon spp و F. culmorumالشليك وهي نبات المعزولة من 

PDAن بكتريا ا. وتفوقت المعاملتP. aeruginosa  والفطرCylindrocarpon spp.  بكتريا وكذلكP. aeruginosa  والفطر
Bipolaris spp.  سم   9.00ة لكل فطر لوحده التي كانت المقارنسم قياسا الى معاملة  0.0اذ بلغ معدل النمو الفطري في المعاملتين

سم  0.5فكان معدل النمو القطري ونسبة التثبيط فيها  F. culmorumوالفطر   P. aeruginosa% اما المعاملة 100وبنسبة تثبيط 
 .(3جدول )ال على التوالي% 97.22و 
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 PDAالفطريات الممرضة على الوسط الزرعي  ضد P. aeruginosaالحيوي البكتيري  للمقاوماختبار القدرة التضادية  : 3جدول ال

               
  * % للتثبيط (سم) متوسط قطر منطقة التثبيط الفطريات الممرضة

 ج 0 9.0 المقارنة
F. culmorum 0.5 97.22 ب 

Cylindrocarpon spp. 0.0 100 أ 
Bipolaris spp. 0.0 100 أ 

  0.05القيم التي تشترك بحرف ابجدي واحد لس بينها فرق معنوي حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال. 
 

واإلنزيملات  IAA وكلذلك إنتلاج  بآليلات علدة منهلا إنتلاج ملواد أيضلية ومركبلات عضلوية PGPRمحفلزة للنملو التعملل البكتريلا 
 ,.Slininger et al)   المحلللة لجللدران خاليللا المملرض والمضللادات الحيويللة والهرمونلات التللي يعتقللد أنهلا تعمللل علللى كلبح الممللرض

2003 and Ahmed et al., 2004.) لشلبيهة لمجلاميع الميكروبيلة فلي التربلة دورا   فلي انتلاج الهرمونلات النباتيلة والمركبلات اكملا ان ل
 و Azotobacter و Rhizobiumبهللللللا وافرازهللللللا فللللللي المحلللللليط الجللللللذري وهللللللذه الصللللللفة وجللللللدت فللللللي اجنللللللاس بكتيريللللللة متعللللللددة منهللللللا 

Pseudomonas وBacillus    ومن الهرمونات المهمة المنتجة من تلك البكتريا هوIAA   و Cytokinin  و  Gibberellin  وهلذه
 طللور نملللو النبلللات والسللليطرة عللللى سلللائر الفعاليللات الفسللليولوجية المختلفلللة فلللي خاليلللا النبلللاتالهرمونللات تسلللاهم بلللدورها بشلللكل كبيلللر فلللي ت

(Glick, 1995; Glick et al.,1998 and Vidyasekaran et al.,1998) . تمكلنTaller وTit-yee (1988 ملن خلالل تحليلل )
لكشف عن السلايتوكاينينيات ملن الحصللول عللى ثالثلة ل TLCستخدام صفائح اوخالياها ب A.vinelandiiالوسط الذي تنمو فيه البكتريا 

التللللي لهللللا دور كبيللللر فللللي تحفيللللز نمللللو العديللللد مللللن  Isopentenyladenineو IsopentenyladenosineوTrans-zeatiانللللواع وهللللي 
فلللرازات الجلللذور  المنافسلللة بلللين البكتريلللا والمسلللببات المرضلللية عللللى العواملللل األساسلللية والضلللرورية للنملللو كلللالمواد الغذائيلللةان  .النباتلللات وا 

(2010 2009, et al., Verma)،  عن مقدرة البكتريلا عللى أنتلاج العديلد ملن المضلادات الحيويلة التلي تحللل سلايتوبالزم الخيلوط فضال  
وتلزداد كلذلك فعاليلة إنلزيم بضمنها الهرمونلات النباتيلة  تصنيع مواد ومركبات يحتاجها النبات بشكل ضروريالفطرية للمسببات المرضية و 

Peroxidase  والذي يؤدي إلى تقوية جدار الخلية ويحد من عملية اختلراق المسلببات الفطريلة لجنسلجة النباتيلة(Faize et al., 2004 
(. 

 مختبريا   PDAضد الفطريات الممرضة على الوسط الزرعي  Azadirachtinاختبار القدرة التضادية للمقاوم الكيمياوي 
/ لتر ثبط معنويا  نمو الغزل الفطري 3سم5بتركيز  Azadirachtinن المقاوم الكيمياوي ا( 4في الجدول )  أظهرت النتائج

وكانت اعلى نسبة تثبيط هي المعاملة  .Cylindrocarpon sppو  .Bipolaris sppو   .Fللفطريات الممرضة لشتالت الشليك وهي
سم وبنسبة تثبيط  1.6متوسط قطر منطقة التثبيط  اذ بلغ .Cylindrocarpon sppوالفطر   Azadirachtinبالمقاوم الكيمياوي 

 4.7اذ بلغ متوسط قطر منطقة التثبيط  .Bipolaris sppوالفطر   Azadirachtin% تليها المعاملة بالمقاوم الكيمياوي 80.0مئوية 
سم للمعاملة  6.25لتثبيط % ومتوسط قطر منطقة ا21.87% واخيرا  بلغ النسبة المئوية للتثبيط 41.25سم وبنسبة تثبيط مئوية بلغت 

لكل فطر لوحده والتي بلغ فيها متوسط قطر  مقارنةقياسا  لمعاملة ال F. culmorumوالفطر   Azadirachtinبالمقاوم الكيمياوي 
مياوي اظهر المقاوم الكي ( اذ2013عزيز )%. هذه النتائج ال تتماشى مع ما وجدته 0.0سم والنسبة المئوية للتثبيط  8.0منطقة التثبيط 

Azadirachtin  فعالية تثبيطية قليلة على الفطرSclerotinia sclerotiorum  المعزول من نبات الباذنجان اذ بلغت نسبة التثبيط
 % لالجسام الحجرية في المختبر. 12.5% للغزل الفطري و7
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                PDAرضـــة علـــى الوســـط الزرعـــي ضـــد الفطريـــات المم Azadirachtinاختبـــار القـــدرة التضـــادية للمقـــاوم الكيميـــاوي :  4جـــدول ال
 مختبريا  

 النسبة المئوية للتثبيط %* متوسط قطر منطقة )سم( الفطريات الممرضة
 د 0.0 8.0 المقارنة

F. culmorum 6.25 21.87 ج 
Cylindrocarpon spp. 1.6 80.0 أ 

Bipolaris spp. 4.7 41.25 ب 
.0.05لس بينها فرق معنوي حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال * القيم التي تشترك بحرف ابجدي واحد    
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